
  GÖREV 1- Metni sessiz okuma kurallarına dikkat ederek anlayana kadar okuyalım.  
 Bir büyüğümüze sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım ve anlatalım.  
                                         

                          DOĞAL AFETLER 
    İnsanlara zarar veren can ve mal kaybına yol açan doğa olaylarına doğal afet denir. 
Dünya üzerinde sel felaketleri, çığ, kasırgalar, toprak kaymaları, hortum, yangın ve 
deprem gibi birçok doğal afet olayları yaşanmaktadır. Ciddi şekilde can ve mal 
kayıplarına sebep olan bu doğal afetleri ne yazık ki önlemek mümkün değildir. Ancak 
alınan tedbirlerle en az düzeyde zarar görmek mümkündür. 
   Deprem, yer kabuğunun ani ve şiddetli sallanmasıdır. Kendiliğin- 
Den oluşur. Ne zaman olacağı önceden tahmin edilemez, engelle- 
nemez. Çok kısa sürede çok zarar verebilir.  
    Depremin zararlarından korunabilmek için deprem öncesi, deprem sırasında ve dep-
rem sonrasında yapılması gerekenleri bilmeliyiz. 
     Deprem öncesinde; depreme dayanıklı binalar sağlam zeminli bölgelere yapılmalı, 
düşecek eşyalar duvara sabitlenmeli, deprem çantası hazırlanmalı, deprem konusunda 
insanlar bilinçlenmelidir. 
    Deprem sırasında panik yapmadan sağlam eşyaların yanında çök, kapan, tutun 
pozisyonunda beklemeliyiz. 
    Deprem sonrasında binayı sakince terk etmeli, telefonu boş yere meşgul etmemeliyiz. 
 
 

 GÖREV 2- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 
 

1- Doğal afet nedir? Örnek verin. 
2- İnsanlar neden depremden korkar? 
3- Deprem öncesi neler yapılmalıdır? 
4- Deprem sırasında neler yapılmalıdır? 
5- Deprem sonrasında neler yapılmalıdır? 

 

GÖREV 3- Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler 
oluşturun.  
 

   koşulları-  hava- trafiği-  etkileyebilir- farklı- olumsuz  
   havalarda- yağmurlu- olabilir- kaygan- yollar 
   sürücüler-  havalarda- yolu- sisli- göremeyebilir 
   sıcak- soğuk- hava-havanın -değiştirmesidir- rüzgar- ile- yer 
   kullanmalıdır- havalarda –kar- karlı- sürücüler-lastiği 
   alanlara- taneleri-ekili-zarar-dolu-verebilir 



GÖREV 4- Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayın.  
 

1- Tablodaki en uzun nesne hangisidir? 
2- Tablodaki en kısa nesne hangisidir? 
3- Tablodaki nesnelerden hangileri 1 metreden 

uzundur? 

4- Tablodaki hangi nesneler 1 metreden kısadır? 
5- Defter ile çanta uzunlukları toplamı kaçtır? 

 

 

GÖREV 5- Aşağıdaki dijital saatlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazın.  
 
 Yediye çeyrek var 
 

 
 

 

GÖREV 6- Çocukların kumbarasındaki kaç TL vardır? Yaz ve hesapla.  
 

Yeşim 3 tane 10 TL,   5 tane 1 Tl,     7 tane 50 kr,     6 tane 25 kr ? 
Simay 5 tane 5 TL,     3 tane 1 TL,    2 tane 50 kr,     8 tane 25 kr, ? 
Doruk 1 tane 10 TL,   2 tane 5 TL,   2 tane 50 kr,     10 tane 10 kr ? 
Kutsal 1 tane 20 Tl,    2 tane 5 TL,   8 tane 50 kr,      4 tane 25 kr ? 

 
GÖREV 7-  Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulun, matematik defterine yapın. 
 

        7                   6             3             8                        4           2                       
    x             x 9         x              x              x           x  3        x           x            x   7        
      28          0           24           15           32         3           16         16         35 
 

Unutma! Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilen toplanan çıkarılır. 
      26          21       64         41       38         62          38       72         58       61 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     40           60       83        73        66         81         73        98         67       97   
 

Unutma! Çıkarma işleminde çıkan verilmediğinde eksilenden fark çıkarılır. 
 

     81           63       60        86        73         62         93        84         71       44 
  -              -          -           -           -           -            -           -           -           -  
     49           41       43        37        45         38         37        43         28       37 

Nesne adı Uzunluğu 
Defter 35 santimetre 

Ağaç 4 metre 

Silgi 6 santimetre 

Çanta 49 santimetre 
Kapı 2 metre 

12:15 8:00 19:15 6:30 8:45 7:00 6:15 10:15 

6:45 


